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      Jeżeli  stoisz  przed  wyborem,  jaki  język  obcy  wybrać  zaczynając  swoją  przygodę  w  

liceum,  może  warto  postawić  na  rosyjski… 

      Dlaczego  właśnie  rosyjski?  Uwierz,  jest  kilka  powodów: 

1.  Przede  wszystkim,  znajomość  dwóch  skrajnie  różnych  języków ( rosyjski vs 

angielski ) jest  atutem  na  rynku  pracy. 

2. Po  drugie,  rosyjski  pochodzi  z  tej  samej  rodziny  języków ( oczywiście  mowa  o  

językach  słowiańskich)  co  polski,  a  zatem  możesz  nauczyć  się  płynnie  mówić  w  

stosunkowo  krótkim  czasie. 

3. Z  pewnością  wiesz,  iż  jest  to  niezwykle  melodyjny  język,  który  najpiękniej  brzmi  

w  piosenkach,  i  właśnie  w  naszym  liceum  możesz  nauczyć  się  go  śpiewająco!  I  

to  w  dosłownym  tego  słowa  znaczeniu,  biorąc  udział  w  licznych  festiwalach i  

innych  tego  typu  eventach. 

4. Żartobliwie  powiadają,  że  Rosjanie  najlepiej  porozumiewają  się  w  swoim  

własnym  języku.  Kto  wie,  może  zakochasz  się  w  Rosji  jak  Mateusz  Damięcki  i 

poznanie  tego  niezwykłego  kraju  będzie  przygodą  twojego  życia.  Nie  wierzysz?  

Obejrzyj  programy  aktora  o  jego  ekspedycji  na  Syberię. 

5. Oczywiście,  nie  musisz  od  razu  wsiadać  w  kolej  transsyberyjską i  pędzić na  

spotkanie  z  dziką  przyrodą. Rosja  to  kraj  olbrzymi  i  pełen  kontrastów, to  

ojczyzna  miliarderów  i  drogich  samochodów,  ale  i  skromnych,  życzliwych  ludzi,  

którzy  z  całego  serca  lubią  Polaków.  Język  rosyjski  może  okazać  się  niezwykle  

pomocny,  szczególnie,  jeśli  zapragniesz  zjeść  sushi  (  które  jak  się  okazuje  jest  

bardziej  popularne  w  Rosji  niż  w  Japonii ) albo  Moskiewskiego  hamburgera  w  

największej  na  świecie  restauracji  Mc Donald’s,  która  może  jednorazowo  

pomieścić  aż  700  osób. 

       Jeśli  uznasz,  że  ten  język  jest  dla  ciebie,  serdecznie  zapraszamy.  W  naszym  

liceum  możesz  uczyć  się  go  od  podstaw  lub  jako  kontynuacja  po  gimnazjum  lub  

szkole  podstawowej. 

       Zapewniamy: 

- naukę  w  przyjemnej  bezstresowej  atmosferze 



- indywidualne  podejście  do  uczestników  kursu 

- kreatywne  zajęcia  z  mnóstwem  konwersacji 

- profesjonalną  pomoc  w  przygotowaniu  do  egzaminów  i  konkursów 

- pracę  z  materiałami  realioznawczymi   

- lekcje  kulturoznawcze. 

Ponadto  oferujemy: 

- dodatkowe  zajęcia  dla  zainteresowanych 

- możliwość  uczestnictwa  w  wielu  konkursach  i  festiwalach ( Olimpiada,  Ogólnopolski  

Festiwal  Piosenki  Rosyjskiej,  Russian Vision,  Spotkanie  z  Muzyką  Rosyjską,  Święto  

Kultury  Rosyjskiej ) 

-wspaniałą  zabawę  oraz integrację,  również  z  rówieśnikami  z  innych  szkół  podczas  

przygotowywania  imprez  językowych  i  muzycznych 

- kontakt  z  native’ami,  dzięki  współpracy  ze  Szkołą  przy  Ambasadzie  Rosyjskiej  Federacji  

oraz  Rosyjskim  Ośrodkiem  Nauki  i  Kultury,  a  nawet  wyjazdy  do  Rosji  dla  laureatów  

konkursów. 

       Jesteśmy  otwarci  na  kreatywne  pomysły  naszych  uczniów  i  staramy  się,  aby  

nauka  języka  w  naszym  liceum  była  skuteczna  i  przyjemna. 

 


